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  .بدون تيوری انقالبی جنبش انقالبی نيز نمی تواند وجود داشته باشد

  لنين

 

  ديالکتيِک حرف و عمل

٢ 
  :ادامۀ گذشتهبه 

خواھند  ناميده به اين صورت می» عمل«را بی » سازمان انقالبی افغانستان« ،ين جنسh ازئیبعضی از سازمان ھا

که اکثر صفوف  غافل از اين! انحراف و بيکارگی ھای خود را بپوشانند و به گمان خود صفوف شان را قناعت دھند

 بعضی ھا ادعا دارند که ھای سازمان خود نفرت دارند و»عمل«آنان در تماس با اعضای سازمان انقالبی از اين 

که چرا  اين افراد برای توجيه اين. دانيد آنچه ما در مورد رھبر و رھبران خود به نتيجه رسيده ايم حتی شما ھم نمی

ين سازمان اتا حال فردی از. ين سازمان مانده اند، مشکالت مادی و استفاده از امکانات ديگر را عنوان می کنندادر

ش کوچکترين دفاعی کرده باشد و نگفته باشد که ان شدن انحراف ھای مشھود سازمان عنوھا ديده نشده که در برابر

  .  تمام آنھا را قبول دارد و يا در سکوت رقتباری فرو نرفته باشد

 ميھن از قيد ئیاشغال کشور و تالش برای رھا(سازمان انقالبی افغانستان که مرحلۀ انقالب را مشخص نموده 

اش را  سس سازمان به عنوان مشی اين مرحله تصويب نموده و تمام طرح ھای سياسیؤ کنگرۀ مو آن را در) اشغال

ای با کار دوامدار و  در پرتو اين تشخيص در عمل پياده می کند، بی ھيچ سردرگمی و سياست ھای واکنشی و لحظه
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 خارج آن نيز به مبارزه بر می پر حوصله به پيش می رود و نه تنھا در برابر ھر انحرافی در داخل سازمان بلکه در

ين مرحله که سازمان انقالبی افغانستان برای تشکيل حزب به عنوان يک سياست محوری تالش می ادر. خيزد

ر جنگ ارتجاعی به جنگ انقالبی را می بيند لذا يي آغاز نبرد خلق و تغ،ورزد، و تدارک خيزش ھای مسلحانه

ر با اھميت است و به اين خاطر تالش دارد تا با اين عمل بدنۀ سازمان ين دوره بسيااپنھانکاری برای سازمان ما در

 ضد مثالً ايران و يا هاز ديد امپرياليست ھا و مزدوران شان پنھان نگھداشته شود، ورنه به راه اندازی تظاھراتی ب

ين بار چنين ج صدھا جوان محصل برای نخستييسازمان ما با تھ. ين روزگار چون آب خوردن آسان استاامريکا در

 بود که به درگاه يوناما برده ئیحرکتی را در ھمين کابل عليه اشغالگران به راه انداخت و از جملۀ  تظاھرات ھا

سازمان ما ھيچ مشکلی برای ارضای موقتی و بچگانۀ افراد صفوفش ندارد، چون سياست پنھانکاری سازمان . نشد

ک خواھان به رخ کشيدن خود در برابر ديگران نيستند و با را خوب می دانند و ھرگز چون خرده بورژواھای پو

دالری و » گاو شيری«ندازد و از آن ھای غربی به راه بي سيع در رسانهکه بعد تبليغ و» بيا و مرا بگير«سياست 

مبارزه «اکونوميستی » عمل«است که با » انقالبيونی«ھا باب طبع   بسازد، مخالف است، چون اين حرکتئیيورو

اعضای خود را وارد ميدان از چند تن » ھزينه کردن برای دورۀ تقاعد رھبران شان«و » اه وضعيت اقتصادیدر ر

ھستيم و بدينگونه عوامفريبی نه » قھرمانان عمل« را استخدام می کنند تا بعد بگويند که ما ئیمی سازند و افراد کرا

  . که صفوف فريبی نمايند

 را نداشته، ھر سازمان انقالبی می تواند با ھويت غير سازمانی به ئیگرااما عمل پنھانکاری ھرگز معنی مخفی  

ين اعمل دموکراتيک که بتواند سرپوش مناسبی برای پنھانکاری گردد توسل جويد، چيزيکه سازمان انقالبی در

ی و که افراد شرکت کننده در کنگره، اعضای رھبر تالش بعضی ھا برای اين. زمينه به طور عمده موفق بوده است

  .  کنند، در اثر اين پنھانکاری به نتيجه نرسيده و شرمسار گشته اندئیکميته ھای واليتی سازمان را شناسا

ھای  سازمان انقالبی افغانستان مطابق سياست محوری اش دست به عمل نوشتن، نشر و پخش تحليل ھا و ارزيابی

اشغالگران و مزدوران آنان زده و باالخره خاصی از اوضاع کشور، اوضاع جنبش چپ، توطئه ھا و سياست ھای 

نه تنھا اعضای سازمان انقالبی که اعضای . پاسخ در خور داده است» افغانستان به کجا می رود؟«به اين سؤال که 

ھای آن برای نخستين بار  سازمان ھای ديگر نيز از آن استفاده نموده اند و در جنبش انقالبی افغانستان با تمام کاستی

را نوشته و به پيشگاه اين جنبش تقديم نموده است و کار بر روی نوشتۀ ارزشمند و »  طبقات جامعۀ افغانستانتحليل«

تنھا پھلوان پنبه ھا که خود . نيز جريان دارد و به زودی ھم به پايان خواھد رسيد» تاريخ، نبرد طبقاتی«بی نظير 

بگيرند، اما » فيگور« در بخش تبليغ و ترويج با تمسخر چيزی برای ارائه ندارند، می توانند به کار سترگ سازمان

طلبان فاشيست چگونه به سالخی خلق ما مصروف ھستند  آنانی که وضعيت دردناک افغانستان را می دانند که جنگ

ھا و رويزيونيست ھای خاين، جنبش ما را به انحراف و ارتداد می  و در چنين شرايطی اپورتونيست ھا، رفورميست

در اسناد کمينترن به . ھميت کار تبليغی و ترويجی سازمان انقالبی را درک نموده و به آن ارزش قايل ھستندبرند، ا

  :ميشتر در مورد اھميت تبليغ و ترويج در شرايط ھمسان ما اينگونه تأکيد صورت گرفته است. قلم ای

. شمنان ما کم بھا دھندبسياری از رفقای ما به نحو خطرناک تمايل دارند که به تبليغ و ترويج د«

آنان مسايل تبليغ و ترويج را ثانوی می دانند و قادر به درک اين امر نيستند که در موقعيت فعلی 

ن کنندۀ ئياين يک تکليف مطلقاً تع. دقيقاً آن مسايل شديدترين و متمرکزترين توجه را می طلبد

ی نوين با فاشيزم به مقابله ا احزاب کمونيستی است که ھر روزه با تبليغ عقايد ما با شيوه

تبليغ و . ھا شود فاشيزمی که با ھر وسيلۀ آشکار و پنھان می کوشد مالک اذھان توده. برخيزند
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ھای  ھا و مقابله با استدالل باز ھم تبليغ، با به کار گرفتن ھر امکانی برای عقايد ما به نزد توده

 که با فاشيزم ئیه نظر ما به فضافاشيستی و رفورميست ھا به منظور آوردن نسيم تازۀ نقط

يکی از . مسموم شده است اکنون بيش از ھر زمان ديگر در مقابل احزاب کمونيستی قرار دارد

مھمترين پيش نيازھا برای يک مبارزۀ موفقيت آميز عليه سرکوبگران فاشيست و جنگ طلبان 

 تبليغات ما با ھا، بھسازی کمی و کيفی برای يک حملۀ موفق به توھمات مخرب رفورميست

ھای بھتر و  ھای بيشتر، کتابھای بھتر، جزوه انتشار کتابھای بيشتر، جزوه ھای بيشتر، روزنامه

  ».روزنامه ھای بھتر است

گری سياسی ما به مذاق اپورتونيست ھا و مدالگيران خوش نمی آيد و فغان شان را باال کرده است، ءگرچه عمل افشا

ست که اين عمل را بيش از پيش و با قاطعيت ادامه دھد، در غير آن ادعای پيشاھنگ اما اين وظيفۀ لنينی سازمان ما

که روح فعاليت  ما برای اين. بودن به حرف مسخره ای می ماند که از گلوی آنانی بيرون می افتد که بلشويک نيستند

زنده . کن دست بزنيمگری سياسی در ھر سطح ممءسازمان را پرورش دھيم، بايد به حيث وظيفۀ مبرم به عمل افشا

توانند بلشويکی عمل  ياد رفيق پاغر ھمواره تأکيد می نمود که رھبران، کادرھا و صفوف سازمان انقالبی وقتی می

ھای سياسی را فراموش نکنند و تا توان دارند استعمارگران،  گریءکنند که در کار بزرگ مبارزه، عمل افشا

ھای گوناگون شان مورد حملۀ سياسی قرار داده و ماسک   در جبھهارتجاع، اپورتونيست ھا و رويزيونيست ھا را

ھای لنين اشاره می  له به صحبتأاو ھميشه با تأکيد بر اين مس. ندشان را بدرند و عوامفريبی شان را نمايان ساز

  : کرد

گری ھای ھمه جانبۀ سياسی شرط ضروری و اصلی پرورش روح فعاليت انقالبی ءافشا...«

جرای تبليغات سياسی بسيار وسيع و بنابر اين فراھم نمودن موجبات ا...«... ».است

ترين وظيفۀ ضروری  جانبۀ سياسی نيز وظيفۀ مطلقاً ضروری و مبرم ھای ھمه گریءافشا

 زمان ما تنھا در«... ».فعاليت است به شرطی که اين فعاليت حقيقتاً سوسيال دموکراتيک باشد

ھا را واقعاً در برابر  گریء گردد که بتواند موجباب افشاآھنگ قوای انقالبیحزبی می تواند پيش

و اما يکی از شرايط اساسی توسعۀ ضرورت تبليغات سياسی، تھيۀ «... ».عامۀ مردم فراھم سازد

معرفت سياسی و فعاليت انقالبی توده ھا را با ھيچ .  سياسی استھمه جانبۀگری ھای ءزمينۀ افشا

  ».گری ھاءيلۀ ھمين افشا تربيت نمود مگر به وسنمی توانچيز 
  چه بايد کرد؟ لنين

ای از طريق انتشارات  گری سياسی، بی ھيچ وقفهءسازمان انقالبی افغانستان با درنظرداشت اھميت افشا

دموکراتيک که باز ھم تمرکز آن ھا عليه اشغال است، به عمل روشنگرانه و آگاھگرانه دست زده و اين عمل را از 

سپانسربازی و ھای مالی،   که از ھر خرده کاری، لست گيری به پيش می برد، کاریھای معينی نيز  طريق سايت

» عمل«ھا را کاذبانه  تا گلو در آنھا فرو رفته و نام آن» چپ«والن بعضی از سازمان ھای ؤپروپوزل سازی که مس

البی مائوتسه دون انقالبی می گذارند، ھزار بار عمل انقالبی و بلشويکی بوده و وظيفۀ اساسی سازمان ھای انق

سازمان انقالبی عمل انقالبی دفاع از انقالبيون بزرگی چون رفيق اکرم ياری، رفيق داکتر فيض . انديشه را می سازد

ی را وظيفۀ وجدانی خود دانسته، ئ احمد، رفيق مجيدکلکانی، رفيق سيدال سخندان، رفيق مينا و انقالبيون ديگر شعله

نقالبی ھيچ تشويشی که فالن جاسوس و يا وزير خارجۀ فالن کشور اشغالگر ھای ا در به سر رساندن اين عمل

ين پنج سال در پراتيک به اثبات رسانده که جز به حرف و عمل امستمری آن را کم خواھد کرد، ندارد و اين را در
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ين عمل اانی ازھيچ تشکِل ظاھراً چپی نھراسيده، آن» ئیپرگو«ين موارد از اتھام اانقالب به چيزی نمی انديشد و در

  !!می ترسند که ريگی در کفش داشته باشد

ضد انقالبی شرکت در انتخابات پارلمانی نه تنھا موضع کامالً روشنی دارد بلکه » عمل«سازمان انقالبی در مورد 

ن ين مورد را نيز دارد که در آن ماھيت شرکت در انتخاباِت زير اشغال را کامالً روشاای در افتخار عمل تھيۀ نوشته

اما بعضی از . ساخته که مورد استقبال بعضی از سازمان ھای چپ داخل و خارج کشور نيز قرار گرفته است

شرکت در لويه جرگه ھا و مدال گرفتن از » عمل«ھای چپ انقالبی بعد از  از ترس سازمان» چپ«سازمان ھای 

شرکت در انتخابات » ملع«شرکت در انتخابات رياست جمھوری، » عمل«چون مجددی، » جاسوس خاندانی«

پر » عمل«شرکت در انتخابات شوراھای واليتی و باز ھم » عمل«ولسی جرگه و شوراھای واليتی و بار ديگر 

افتخاِر زير سايۀ رياست مجددی نشستن، ظاھراً شرکت در انتخابات اخير ولسی جرگه را نفی کردند، اما در 

شرکت » عمل«ی به نامزد مشخصی رأی دادند، و بعد از آن به  و ھواداران آن ھا به طور پنھانءتمام اعضا» عمل«

 . ی نيز تن دادنده ئشرکت در لويه جرگۀ عنعن» عمل« و در جرگۀ مشورتی صلح

و » بی عملی«با تمام موارد فوق، رھبری منحرف اين سازمان ھا، سازمان انقالبی افغانستان را به درستی به 

اينان تا عمل سازمان » عمل«نامند، زيرا  می» عملی«يچ خجالتی افراد سازند و خود را بی ھ متھم می» ئیپرگو«

ی که صدھا عضو صادق، فداکار و معتقد به مارکسيزم را از »عمل«. انقالبی افغانستان زمين تا آسمان تفاوت دارد

د که با چنين  بائیيک سازمان جدا و سازمان پر شاخ و پنجه را به انجوی خانوادگی مبدل سازد، ارزانی سازمان ھا

  . کوبند ، ميخ اشغال را در کشور ما محکمتر میئیھا»عمل«

می باشند و » سايه«و » آفتاب« که تنبل، کرخت، بی احساس، بيکاره و لميده در ئیرھبران اين چنين سازمان ھا

 بيزار اند ای ندارند، از نوشته و مطالعه ارزيابی لست ھای مالی به ھيچ چيزی کوچکترين عالقه» عملِ «غير از 

قطعه بازی را نيز به پيش می برند، پس برای حفظ صفوِف در حال فرار شان » عمل«وگاه برای پُر کردن وقت، 

حزب «وقتی سازمان انقالبی به جواب . بايد چنين الطايالتی را در مورد سازمان انقالبی افغانستان سر به سر کنند

بش انقالبی کشور داکتر فيض احمد و يار ھمرزم او مينا دفاع از رھبر بزرگ جن» افغانستان) مائويست(کمونيست 

خون احمد عزيز می داند، اين عمل انقالبی سازمان ما را » ميراث دار«که خود را ناحق  کرد، جوانان سازمانی

اين جوانان که ديگر از نشخوارھای رھبری خسته شده اند، از رھبری . ستوده و آن را يک عمل انقالبی خواندند

  دفاع سازمان ما از داکتر و ھمرزم او در کجاست؟  » عمل«ت و بيکارۀ خود می پرسند که کرخ

سازمان انقالبی افغانستان، لحظه ای از عمل انقالبی آموزش جوانان، نوجوانان و افراد ديگر غافل نبوده، آنان را 

ھت تقويت بنيۀ مالی سازمان که فقط بر کند تا مطالعه کنند و بنويسند، در عمل به کار انقالبی پرداخته، ج تشويق می

. العضويت بپردازند و به سازمان شان اعانه بدھند  و ھوادارانش متکی است، حقءکار رھبران، کادرھا، اعضا

اعضای سازمان به خاطر تأمين زندگی خود، تقويت بنيۀ مالی سازمان و تبليغ و ترويج نظرات سازمان شب و روز 

لمند و با کار شبانه روزی ھم به خود و ھم برای سازمان خود پول به دست می  میای ن کنند، در گوشه کار می

آيا عمل . آورند، به اين خاطر با وجدان آرام و گردن فراز دساتير سازمان شان را از دل و جان عملی می سازند

 بايد برای ھر جاسوسی انقالبی باالتر ازين وجود دارد؟ در صورتی که يک سازمان اين عمل انقالبی را انجام ندھد

تبديل سازد و اعضای صادق و بی آاليش خود را تشويق نمايد که با بيشرمی » عمال مزدور«تمکين کند، خود را به 

  .نمايند» سپاسگزاری«مطلق از جالدان کشور ما 

يوسته رشد نموده سازمان ما افتخار دارد که در پنج سال بعد از ايجادش با پيوستن جوانان انقالبی بسياری به آن، پ
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است و اين ممکن نبود تا جوانان به مشی و سياست ھای انقالبی آن باورمند نمی شدند و در عمِل انقالبی به اين 

ين سازمان ھا که با ھزار عذر و زاری اانديشد، نه مثل بعضی از جوانان نشان نمی داد که سازمان شان درست می

تعداد قابل . عده ای انگشت شمار را نگه داشته اند... ل خانواده وو تطميع مالی و وعده ھای غير مستقيم تشکي

توجھی که به اين سازمان ھا پشت کرده اند، ھيچ کدام ميل پيوستن دوباره به اين سازمان ھا را نداشته و ديری 

ت خواھند کرد  باقی مانده اند به آن پشئیھا د که جوانانی که ھنوز بنابر معاذير خاصی در چنين سازمانئينخواھد پا

رو خواھند ) سازمان انقالبی افغانستان(و آنانی که قلب شان واقعاً برای انقالب می تپد به الترناتيو واقعی انقالبی 

 و کادرھای اين سازمان ھا ءکه رفع مسووليت کرده باشيم، از اعضا به اين خاطر در آخر اين نوشته برای اين. آورد

ی ذھن خلق ھای استعمار ديدۀ ما به وسيلۀ رھبران »شرافتمندانه«اسد نمودن دعوت می کنيم که ديگر از ھمراھی ف

شان دست کشيده و به سان انقالبيون واقعی در کنار سازمان انقالبی افغانستان قرار گرفته، وجدان شان را راحت 

ری و انقالبی به را با اصوليت پرولت! ساخته و پرچم پر افتخار مرگ بر امپرياليزم، در راه سوسياليزم به پيش

  .اھتزار درآورند

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩٠ قوس 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما به شکل گروه فشرده ی کوچکی در راهی پر از پرتگاه و «

دشمنان . دشوار دست يکديگر را محکم گرفته و به پيش می رويم

از هر طرف ما را در محاصره گرفته اند و تقريبًا هميشه بايد 

اد ما بنابر تصميم آزادانه ی اتح. از زير آتش آنها بگذريم

تصميمی که همانا برای آن گرفته ايم که با دشمنان . ما است

پيکار کنيم و در منجالب مجاورمان در نغلتيم که سکنه اش از 

همان آغاز ما را به علت اين که به صورت دسته ای خاصی مجزا 

شده نه طريق مصالحه بلکه طريق مبارزه را بر گزيده ايم، 

هر ... بلی، آقايان، شما آزاديد .(...)! وده اندسرزنش نم

کجا دلتان می خواهد برويد ولو آنکه منجالب باشد؛ ما 

نقل ا ب ت ا الب ن ان ا ش ق ق ا که تقدي


